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                                H O T A R A R E A nr. 40 

 Din 30.05.2022               

Privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov în 

vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de 

eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-

teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov   

Consiliul Local al orasului Rupea,  întrunit în şedinţă publica ordinara la data de 

30.05.2022 

 

Analizând Raportul de specialitate al viceprimarului orasului Rupea prin care se 

propune acordarea unui mandat special în favoarea ADI ”ISO Mediu” Brașov în 

vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de 

eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-

teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov, 

Analizând solicitarea ADI ISO Mediu Brașov nr. 257/04.04.2022. și adresa Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 

nr.918131/10.12.2021, potrivit cărora derularea în condiții de legalitate a activității de  

eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale 

membre ADI ”ISO Mediu” Brașov se poate realiza doar în forma gestiunii delegate, în 

temeiul unui contract de delegare atribuit în baza procedurii de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare în situația prevăzută de art.104 alin.1 lit.b) din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, conform 

cărora: ”(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii 

publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele 

cazuri: b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit 

operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);” alin. (2) lit.b) 

”concurenţa lipseşte din motive tehnice;”. Lipsa concurenței din motive tehnice este evidentă 

atâta timp cât: depozitul ecologic zonal Brașov aflat în proprietatea FIN-ECO este singurul 

depozitul conform de pe raza județului Brașov, eliminarea deșeurilor trebuie să se facă în 

proximitatea locului de generare, iar depozitele din județele învecinate fiind integrate în 

SMID-urile județelor respective nu pot accepta la depozitare deșeuri provenite de pe raza 

unor U.A.T.-uri care nu sunt semnatare ale contractelor de delegare. 

Ținând cont de faptul că depozitul existent al FIN-ECO, conform Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor, este integrat în cadrul viitorului SMID Brașov, 

Având în vedere faptul că potrivit prevederilor art.4 alin.2 coroborat cu art.5 alin.2 

lit.b) și e)  din Statutul ADI ”ISO Mediu”, Asociația este mandatată ca în numele și pe seama 
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unităților administrativ-teritorile membre să procedeze la derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor de delegare aferente serviciilor de salubrizare la nivelul județului Brașov, 

           Raportat la prevederile art.29 alin.(9) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora: ”(9) 

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor 

Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016.” 

            În baza prevederile art. 8 alin. (3) lit. d), art. 29 alin. (9), art. 10 alin. (4) și alin. (5^1), 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 Conform dispozitiilor art.104 alin.1 lit.b) și alin.2 lit.b) din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

            potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată și actualizată,   

în temeiul art. 89 alin.(1) si alin.(2), art.129 alin.(2) lit.c si lit.d, alin.6 lit.a, alin.(7) 

lit.n, art.132 art.137 alin.(1), art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO Mediu” în 

domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov în vederea derulării  procedurii de 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în scopul atribuirii 

Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor 

provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI ”ISO Mediu” Brașov.   

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orasului Rupea 

            Art. 3.  Hotărârea se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  12 3 12 - - 

 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro

